
 

 

Lublin, dnia 16.06.2021 r. 
 

Komunikat nr EN-3512-05/21 
 

Informujemy Państwa, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfy dla ciepła 
LPEC S.A.. Taryfa została opublikowana 26 maja 2021 r. w Biuletynie Branżowym URE-ciepło Nr 157/2021. 

 

W porównaniu do poprzednich cen netto, średnie ceny za usługi przesyłowe (łącznie za zamówioną moc 
i pobrane ciepło) będą wyższe o ok. 9,84%. 

 
 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z punktem 4.1 taryfy dla ciepła LPEC-2021 ulegną zmianie średnie 
ceny netto wg taryf wytwórców: cena za zamówioną moc cieplną wzrośnie o 1,90 zł/MW; m-c, cena za 
ciepło pozostanie bez zmian a cena za nośnik ciepła wzrośnie o 0,07 zł/m3. 
 

 

Ceny i stawki opłat za ciepło netto stosowane przez LPEC S.A. od dnia  09 lipca 2021 r.: 

Grupa 
taryfowa Miejsce dostawy ciepła 

opłata za 
zamówioną 

moc cieplną*  
netto 

opłata stała za 
usługi 

przesyłowe 
netto 

opłata za 
zamówioną moc 

cieplną* 
brutto 

opłata stała za 
usługi 

przesyłowe 
brutto 

    [zł/MW, rok] [zł/MW, rok] [zł/MW, rok] [zł/MW, rok] 
G1 węzeł odbiorcy 115 830,24  25 889,65  142 471,20  31 844,27  
G2I węzeł indywidualny 115 830,24  40 917,94  142 471,20  50 329,07  
G2G węzeł grupowy 115 830,24  37 581,75  142 471,20  46 225,55  

G3 węzeł grupowy z zewnętrzną 
instalacją odbiorcza 115 830,24  49 735,12  142 471,20  61 174,20  

    

rata miesięczna 
opłaty za 

zamówioną 
moc cieplną* 

netto 

rata miesięczna 
opłaty stałej za 

usługi 
przesyłowe 

netto 

rata miesięczna 
opłaty za 

zamówioną moc 
cieplną* 
brutto 

rata miesięczna 
opłaty stałej za 

usługi 
przesyłowe 

brutto 
    [zł/MW; m-c] [zł/MW; m-c] [zł/MW; m-c] [zł/MW ;m-c] 
G1 węzeł odbiorcy 9 652,52  2 157,47 11 872,60  2 653,69  
G2I węzeł indywidualny 9 652,52 3 409,83 11 872,60 4 194,09  
G2G węzeł grupowy 9 652,52 3 131,81 11 872,60 3 852,13  

G3 węzeł grupowy z zewnętrzną 
instalacją odbiorcza 9 652,52 4 144,59 11 872,60 5 097,85  

    
opłata zmienna 

za ciepło 
netto 

opłata zmienna 
za usługi 

przesyłowe 
netto 

opłata zmienna 
za ciepło 

brutto 

opłata zmienna 
za usługi 

przesyłowe 
brutto 

    [zł/GJ] [zł/GJ] [zł/GJ] [zł/GJ] 
G1 węzeł odbiorcy 30,95  12,82 38,07  15,77  
G2I węzeł indywidualny 30,95 15,93 38,07 19,59  
G2G węzeł grupowy 30,95 13,46 38,07 16,56  

G3 węzeł grupowy z zewnętrzną 
instalacją odbiorcza 30,95 16,41 38,07 20,18  

            

  cena nośnika ciepła [zł/m3] 9,97   12,26    
* opłaty wg taryf wytwórców ciepła ustalone na podstawie pkt.4.1.taryfy dla ciepła LPEC-2021 
 

 
 

 
 

 
 

Do wiadomości: 
Urząd Regulacji Energetyki Wschodni Oddział Terenowy Al. Józefa Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin 
Otrzymują: 
1 x odbiorcy ciepła (strona internetowa LPEC S.A - www.lpec.pl) 
1 x EN, EO, TR, TO 

http://www.lpec.pl/

